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MACHETA nr. XII 
Contractor    ISIM Timişoara 
Cod fiscal: RO 3041226                                                                                     
 

 
Raport anual de activitate 

privind desfăşurarea programului nucleu 
PN ISIM cod PN 09 16 

anul 2015  
 

Durata programului: 7  ani 
Data începerii: 2009               Data finalizării: 2015 
 
1.Scopul programului:  

Cercetarea procedeelor avansate de tăiere şi îmbinare a materialelor şi evaluarea comportării materialelor în 
condiţii grele de solicitare pentru pregătirea unor proiecte viitoare din cadrul PNCDI care să promoveze progresul 
tehnologic în industria românească 

 
2.Modul de derulare al programului: 
 

2.1. Descrierea activităţilor 
 
Activităţi derulate în cursul anului 2015, s-au desfăşurat în conformitate cu conţinutul etapelor/fiecare proiect 
abordat, conform enunţurilor elaborate la iniţierea propunerilor de proiect. Prezentarea detaliată a activităţilor / 
fiecare etapă a proiectelor, sunt prezentate în Macheta VIII a fiecărui raport de fază finalizată. 
 
PN 09-160101 
S-au realizat: 
Faza 10:   Cercetări exploratorii privind îmbinarea prin sudare cu procedeul laser-(micro)WIG pulsat a oțelurilor 
avansate utilizate în industria auto în combinații disimilare. 
Faza 11:  Continuare program experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid LASER-
(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în combinații 
disimilare (parţial). 
Faza 12:  Program experimental pentru extinderea aplicabilităţii procedeului de sudare hibrid LASER –(micro) 
WIG pulsat la îmbinarea oţelurilor  avansate cu rezistenţă înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în combinaţii disimilare. 
 
PN 09-160102 
S-au realizat: 
Faza 14: Echipament si tehnologii de microîmbinare hibrida cu ultrasunete si electric prin presiune rezistiv. 
Faza 15: Elaborarea de tehnologii exploratorii pentru aplicaţii industriale cu ultrasunete şi electric prin presiune 
rezistiv. 
Faza 16:  Definitivarea modelului funcţional şi a sistemului de programare pentru aplicaţii potenţiale cu industria. 
Tehnologii experimentale de îmbinare hibrida materiale similare si disimilare. 
 
PN 09-160110 
S-a realizat: 
Faza 4: Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale modelului funcţional al echipamentului pentru nituire prin 
frecare. Program experimental exploratoriu pentru nituire prin frecare aliaje de aluminiu 
 
PN 09-160111 
S-au realizat: 
Faza 1: Evaluarea stadiului literaturii de specialitate privind aplicaţiile de pulverizare termică HVOF. Testarea 
regimurilor de funcţionare ale instalaţiei de pulverizare HVOF. Concepere plan experimental. 
Faza 2: Cercetări exploratorii de acoperiri materiale folosind procedeul de pulverizare termică HVOF. Program 
experimental de realizare tehnologii de pulverizare pentru materialele supuse cercetării. 



2 
 

Faza 3: Caracterizarea straturilor depuse. Identificarea aplicaţiilor industriale. Diseminarea rezultatelor cercetării. 
Faza 4: Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităţilor de aplicare a procedeului de pulverizare HVOF. 
Plan de dezvoltare în continuare a tematicii. 
 
PN 09-160112 
S-au realizat: 
Faza 1: Examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu electrozi înveliți. 
Faza 2: Examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu transfer de energie redusă a metalului (Cold Metal 
Transfer, CMT), de înaltă performanţă. 
 
PN 09-160204 
S-au realizat: 
Faza 12: Evaluarea influenţei îmbătrânirii artificiale cu radiaţii ultraviolete asupra caracteristicilor mecanice a 
materialelor membranate compozite cu inserţie textilă imprimate cu cerneală pe bază de solvent. 
Faza 13: Conceperea realizarea si testarea soluţiei tehnice inovative de eliminare a efectului termic generat in 
timpul procesului de îmbătrânire artificiala cu radiaţii ultraviolete. 
 
PN 09-160206 
S-au realizat: 
Faza 1: Stadiul actual al tratamentelor de suprafaţa Duplex. Concepere program experimental. 
Faza 2: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex  prin nitrurare şi depunere PVD de TiAl. 
Faza 3: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex prin nitrurare şi depunere PVD de TiAlN. 
Faza 4: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex prin nitrurare şi depunere PVD de TiCN. 
 
PN 09-160207 
S-au realizat: 
Faza 1: Proiectarea şi implementarea primară, pe seturi de imagini artificiale, a algoritmilor de inferenţă şi 
procesare cognitivă a rezultatelor experimentale. 
Faza 2: Testarea algoritmilor de procesare cognitivă pe seturi de rezultate experimentale. 
Faza 3: Testarea algoritmilor de inferenţă cognitivă pe seturi de rezultate experimentale. 
Faza 4: Finalizarea şi validarea implementării modulelor software din componenţa sistemului informatic. 
 
 
PN 09-160208 
S-au realizat: 
Faza 1: Concepere sistem experimental informatizat pentru încercarea la tracţiune, compresiune și încovoiere a 
Mașinii Universale 400KN tip EDZ 40 nr. 990.02/8-78. 
Faza 2: Dezvoltare soluţii hardware şi software pentru informatizarea Maşinii Universală 400KN tip EDZ 40 nr. 
990.02/8-78 (parţial). 
Faza 3: Perfecţionare maşină universală. Punere în funcţiune. Adaptare module funcţionale noi pe maşină. Probe 
funcţionale (finalizat). 
 
 
 
 
2.2. Proiecte contractate: 
- în 2015 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2015 Total Studii 
superioare 

01 5 5 3.344.293 1.188.120 23 17 
02 4 4 2.067.197 1.128.520 23 14 

Total: 9 9 5.411.490 2.316.640 31 24 
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2.3 Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :           Cheltuieli –lei- 
 
- în 2015 
  Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 733.011 749.712 
   1. Cheltuieli de personal, din care 639.244 626.234 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 516.534 509.755 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 4.680 0 
              a) deplasări în ţară 4.680 0 
              b) deplasări în străinătate 0 0 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 93.770 123.478 
       2.1. Materii prime şi materiale 84.170 118.338 
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 9.600 5.140 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 1.192.979 1.177.332 
III. Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

390.650 389.596 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 2.500 366.882 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 23.350 22.714 
         4. Studii pentru obiective de investitii 364.800 0 

TOTAL ( I+II+III) 2.316.640 2.316.640 

 
3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 
 
Având la bază şi cunoştinţele acumulate şi rezultatele obţinute în anii precedenţi, programul Nucleu desfăşurat în 
cursul anului 2015, a oferit posibilitatea abordării unor tematici de cercetare, care au permis: 
- oferirea mediului industrial soluţii tehnice de echipamente pentru aplicarea metodelor şi procedeelor noi inovative şi 
ecologice de îmbinare şi evaluare a unor materiale care până acum prin procedee clasice de sudare cu arc electric erau 
greu sau imposibil de realizat (echipament de sudare hibridă electric prin presiune şi cu ultrasunete ESEPUS 03 - 
finalizat, echipament pentru nituire prin frecare, echipament pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete, cu 
comandă automată – finalizat). (Obiectiv O1/ Obiectiv O2) 
- tehnologii specifice, neconvenţionale  de îmbinare prin procedeul hibrid ultrasunete – sudare prin presiune; 
optimizarea proceselor tehnologice prin tehnici de simulare /modelare. 
- staturi funcţionale obţinute prin tratamente Duplex (Obiectiv O2) 
- propunerea de procedee noi inovative de nituire verificate preliminar prin experiment 
 - îmbinări prin nituire prin frecare clasică 
 - îmbinări prin nituire hibridă, prindere mecanică-sudare prin frecare 
- utilizarea modelului funcţional al echipamentului pentru aplicarea procedeului de nituire prin frecare, la realizarea 
programului experimental si a echipamentului de sudare prin frecare FSW, cu adaptările necesare  
- concepţia, proiectarea şi execuţia unui sistem care asigură completarea maşinii de nituire prin frecare cu un sistem de 
control şi monitorizare în timp real a procesului tehnologic (Obiectiv O1) 
- promovarea procedeului de sudare laser – (micro)WIG pulsat în vederea îmbinării oţelurilor utilizate în industria 
auto, respectiv îmbinarea oţelurilor cu rezistenţă înaltă acoperite cu zinc în combinaţii similare şi disimilare (Obiectiv 
O1) 
- elaborarea de tehnologii de pulverizare prin procedee de pulverizare termică HVOF. Caracterizarea straturilor 
depuse. Aplicaţii industriale. Demonstrare pentru industrie. (Obiectiv O1) 
- determinarea şi examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu electrozi înveliţi şi la procedeul de sudare cu 
transfer de energie redus (Cold Metal Transfer, CMT), în perspectiva aplicării consecvente a măsurilor pentru 
sănătatea ocupaţională, în ISIM Timişoara, dar şi în general, la firmele producătoare de structuri sudate. (Obiectiv O1) 
- Concepere sistem experimental informatizat pentru încercarea la tracţiune, compresiune și încovoiere a Mașinii 
Universale 400KN tip EDZ 40 nr. 990.02/8-78. (Obiectiv O2) 
- Dezvoltare soluţii hardware şi software pentru informatizarea Maşinii Universală 400KN tip EDZ 40 nr. 990.02/8-78 
(parţial). Dispozitive de protecţie a operatorilor (Obiectiv O2) 
- Au fost formulate şi implementate algoritmic ipotezele de lucru specifice domeniilor aplicative ale încercărilor de 
materiale ce sunt de luat în considerare în cazul modelării proceselor de evaluare calitativă şi cantitativă a rezultatelor 
evaluării caracteristicilor materialelor pe baza paradigmei inferenţei bazate pe cazuistică. (Obiectiv O2) 
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- Pentru cazuistica analizată (analiză metalografică, termografie activă destinată examinării straturilor depuse) 
modulele menţionate permit evaluarea credibilă a caracteristicilor de interes ale indicaţiilor detectate pe baza 
examinării. (Obiectiv O2) 
 
Rezultatele obţinute în cadrul Programului Nucleu în anul 2015, au consolidat îndeplinirea obiectivelor pe care ISIM 
Timişoara şi le-a propus iniţial. Nivelul ştiinţific al acestor rezultate, au permis: 
 - promovarea unor procedee/tehnici/metode de prelucrare inovative, originale şi propunerea acestora spre 
brevetare, respectiv aplicare industrială 

- elaborarea de lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de specialitate , sau prezentate la Conferinţe 
Internaţionale (Conf. Cap. 4.4.) (Obiectiv O1/ Obiectiv O2) 

- creşterea competitivităţii ISIM prin promovarea rezultatelor la nivel naţional şi internaţional în mediul 
ştiinţific, academic şi industrial 

- participare la târguri internaţionale, conform Cap. 5 
- participare la Saloane de inventică, conform Cap. 5 
- premii / distincţii / medalii, conform Cap. 5 
- depunerea la OSIM de Cereri de brevet de invenţie, conform Cap. 4.6 

 
Prin finalizarea Programului Nucleu cu etapa 2015, rezultatele obţinute pot conduce în viitor la reducerea unor costuri 
de fabricaţie, creşterea rentabilităţii activităţilor la aplicatori şi nu în ultimul rând la conectarea la cerinţele existente în 
prezent pe piaţa Uniunii Europene. 
Pentru o informare mai amplă a celor interesaţi, s-a extins şi actualizat  pagina web a ISIM Timişoara (privind 
Programul Nucleu) prin includerea noilor activităţi de cercetare precompetitivă în domeniul îmbinărilor prin procedee 
neconvenţionale hibride, a procedeelor de prelucrare neconvenţionale moderne, metode de evaluare a materialelor 
sever solicitate, metode noi de obţinere de suprafaţă cu caracteristici speciale. 
 
 
4.Prezentarea rezultatelor 

4.1. Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate (inclusiv fila de 
catalog a produsului, tehnologiei sau serviciului – după modelul anexat): 

 
Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate 

   
PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser - WIG / microWIG în 
regim pulsat (laser pulsat si 
respectiv WIG pulsat) 
 
 

Tehnologii cadru de îmbinare materiale de tip 
(UA)HSS cu procedeul LmWP (PLmT) 
Cerere brevet procedeu de sudare asistat 
Verificare aplicabilitate procedeu de sudare 
hibrid la realizarea unor îmbinări din materiale 
disimilare de tip (UA)HSS utilizate in domenii 
importante (industria auto) 
Prezentarea rezultatelor cercetării la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 2015 şi 
la Târgul Internaţional Inovare în Sudură şi 
Examinări Nedistructive 

- dezvoltarea pe baza 
rezultatelor obţinute a unor 
proiecte CDI naţionale / 
internaţionale 
- propunerea procedeului de 
sudare în activităţi industriale 
- Cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul industrial 

PN  09 – 160 102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

Model funcţional de Echipament de sudare 
hibrida electric prin presiune si cu ultrasunete 
ESEPUS 03 (perfecţionat) 
- Prezentarea echipamentului la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 2015 şi 
la Târgul Internaţional Inovare în Sudură şi 
Examinări Nedistructive 
- Tehnologii de sudare hibridă materiale 
similare şi disimilare  

Dezvoltarea de tehnologii 
alternative pentru îmbinarea 
materialelor 
Echipament de sudare hibridă, 
perfecţionat, propus pentru 
aplicaţii industriale 

PN 09-160110 
Dezvoltarea procedeului de nituire 
prin frecare cu element activ 
rotitor Friction Stir Riveting 
(FSR) pentru îmbinarea 
materialelor metalice uşoare şi a 
materialelor polimerice 

Proiect şi echipament funcţional de control şi 
monitorizare în timp real a procesului 
tehnologic de nituire 
Validarea prin experiment a  echipamentu-lui 
de nituire 
Propunerea a două variante inovative de 
nituire prin frecare: 

Dezvoltare proiecte de 
cercetare cu abordarea noilor 
tehnici inovative de îmbinare: 
nituire hibridă, prindere 
mecanică - sudare prin frecare 
îmbinare prin nituire prin 
frecare clasică 
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îmbinare prin nituire hibridă, prindere 
mecanică- sudare prin frecare 
îmbinare prin nituire prin frecare clasică 
- evaluare îmbinări 
Prezentarea rezultatelor cercetării la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 2015 şi 
la Târgul Internaţional Inovare în Sudură şi 
Examinări Nedistructive 

precum şi fundamentarea şi 
propunerea noilor tehnici de 
îmbinare prin nituire spre 
brevetare 
Cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul industrial 

PN 09-160111 
Dezvoltarea de tehnici şi 
tehnologii moderne de pulverizare 
termică 

Echipament de pulverizare prim metoda 
HVOF 
Echipament staţie de pulverizare HVOF cu 
robot, în vederea robotizării procesului de 
depunere 
Tehnologii de pulverizare HVOF, 
caracteristici ale straturilor depuse 
Prezentarea rezultatelor cercetării la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 2015 şi 
la Târgul Internaţional Inovare în Sudură şi 
Examinări Nedistructive 

- tehnici de obţinere şi 
proprietăţile acestora 
- specificarea parametrilor de 
depunere pentru obţinerea 
unor straturi de calitate 
- caracterizarea straturilor 
depuse 
- demonstrator pentru industrie 
şi mediul academic 
- posibilităţi de aplicare a 
pulverizării HVOF robotizat, 
în vederea eficientizării 
procesului din punct de vedere 
calitativ si economic 
- cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul industrial 

PN 09-160112 
“Examinarea emisiilor de noxe la 
îmbinarea prin sudare, cu scopul 
ecologizării proceselor”. 
 

Determinarea emisiilor de particule în zona de 
respiraţie a sudorului, comparativ cu zona de 
sudare, pentru evidențierea efectului 
exhaustării și a altor măsuri de protecție. 
Utilizarea unei pompe de prelevare a 
particulelor din fum de sudură, precum și a 
unui detector multiplu de gaze, la nivelul 
tehnic actual. 
Analize prin metoda fluorescenței de raze X a 
eşantioanelor de particule de fum de sudare. 
Ratele de emisie a particulelor de noxe, 
precum și concentrația gazelor emise se află 
sub limitele de expunere menționate în 
literatura de specialitate, la ambele procedee. 

Aplicarea consecventă a 
măsurilor pentru sănătatea 
ocupațională, în ISIM 
Timișoara. 
Măsurarea prin sondaj a 
emisiilor de particule de 
substanțe toxice din fumul de 
sudură, precum și a 
concentrațiilor anumitor gaze 
toxice (monoxid de carbon, 
dioxid de carbon, dioxid de 
azot) sau periculoase 
(hidrogen), la anumite lucrări 
de sudare, pulverizare termică, 
lipire, brazare , etc. Scopul 
măsurătorilor este asigurarea 
sănătății persoanelor ca 
participă la aceste lucrări. 

PN 09-160204: Evaluarea 
comportării mecanice a 
materialelor avansate polimerice, 
proiectate pentru aplicaţii speciale 

Stand experimental pentru îmbătrânire 
artificială cu radiaţii ultraviolete a materialelor 
termoplastice sau compozite – variantă 
îmbunătăţită prin completare, cu bazin pentru 
imersarea pieselor. Propunere de brevet 
înaintată la OSIM. 
Prezentarea rezultatelor cercetării la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 2015 şi 
la Târgul Internaţional Inovare în Sudură şi 
Examinări Nedistructive 

Îmbunătăţirea proprietăţilor 
mecanice a materialelor 
termoplastice sau compozite; 
Posibile servicii oferite 
industriei pentru testarea 
produselor/materialelor pe 
care la folosesc 
- cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul industrial 

 
 
PN 09-160206:  
Evaluarea comportării la uzare si 
coroziune a straturilor de 
suprafaţă tratate Duplex 

 - studiu privind stadiul actual în ceea ce 
priveşte tratamentelor de suprafata Duplex; 
- Studiu privind selectarea tratamentelor 
Duplex optime, care sa asigure obţinerea unor 
straturi cu o rezistenţă deosebită la uzare si 
coroziune; 
- obţinerea unor straturi cu rezistenta ridicata 
la uzare si coroziune; 
- caracterizarea structurala si mecanica a 
straturilor obţinute; 

Extinderea domeniului de 
competenţă al ISIM Timişoara 
Îmbunătăţirea nivelului de 
competenţă în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei 
aplicaţiilor din Ingineria 
Suprafeţelor prin obţinerea de 
straturi rezistente la uzare si 
coroziune prin tratamente de 
suprafaţa Duplex. 
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- evaluarea rezistentei la coroziune a 
straturilor obţinute prin tratamente Duplex; 
- evaluarea rezistentei la uzare prin metoda 
ball-on-disk; 
- Evaluarea comparativă a performanţelor 
straturilor obţinute prin tratamente Duplex 

 

PN 09-160207 
Sistem informatic-nucleu destinat 
procesării cognitive a datelor 
experimentale înregistrate în 
procesele de evaluare a 
caracteristicilor materialelor 

- Formularea şi testarea unor ipoteze privind 
modelarea proceselor de evaluare calitativă şi 
cantitativă a rezultatelor evaluării 
caracteristicilor materialelor 
- Proiectarea,  implementarea şi testarea unor 
algoritmi specifici paradigmelor inferenţei 
bazate pe cazuistică şi inferenţei cognitive  
- Formularea, testarea şi validarea unor 
ipoteze privind caracterizarea elementelor de 
incertitudine specifice domeniilor aplicative 
ale încercărilor de materiale 
- Proiectarea, implementarea şi testarea unor 
algoritmi specifici pre-procesării şi 
segmentării imaginilor digitale ce urmează a 
reprezenta date de intrare pentru sistemele 
(modulele) de evaluare calitativă şi cantitativă 
a rezultatelor examinărilor 
- Proiectarea, implementarea şi testarea unor 
algoritmi de generare a unor imagini digitale 
artificiale, pentru constituirea unei cazuistici 
de bază 
- Implementarea software pentru module 
algoritmice specifice unui sistem informatic 

Premise pentru implementare 
în domenii aplicative pentru 
care nu pot fi utilizate alte 
metode de examinare, sau 
metode mai precise de 
evaluare cantitativă şi 
calitativă. 

PN 09-160208 
 
Sistem de comandă și 
monitorizare a instalației de 
evaluare a materialelor sever 
solicitate în exploatare 

Îmbunătățire performanțe a Mașinii 
Universale 400KN tip EDZ. Dispozitiv 
protecție a factorului uman. 
Punere în funcţiune/probe funcţionale. Maşină 
cu caracteristici optime pentru evaluarea 
materialelor sever solicitate în exploatare. 
Punere în funcţiune maşină 
Verificări metrologice. 
Îmbunătăţirea infrastructurii laboratorului de 
încercări cu o maşină performantă, la nivelul 
tehnici actuale 

Mașina Universală 400KN tip 
EDZ, modernizată permite 
efectuarea încercărilor în 
condiţiile tehnice impuse de,  
SR EN ISO 6892, SR EN ISO 
527, SR EN ISO 7438, SR EN 
ISO 178, SR EN ISO 4506, 
SR EN ISO 604, realizând: 
programarea parametrilor de 
încercare menţinerea constantă 
a vitezei de încercare, reglarea 
şi menţinerea constantă a 
temperaturii de încercare, 
memorarea curbei tensiune – 
deformaţie, calcularea 
automată a principalelor 
caracteristici mecanice 
Demonstrator pentru industrie 
şi mediul academic 
Posibilităţi de abordare de 
tematici/lucrări noi pentru 
materiale solicitate sever 

   
 
 

4.2. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Utilizatori Efecte socio-economice la utilizator 
    
PN 09-160101 
Studiul procesului de 
sudare hibrid laser - WIG 
/ microWIG în regim 

- tehnologii cadru de 
îmbinare materiale de 
tip (UA)HSS cu 
procedeul LmWP 

- Aplicatori din 
industria auto 
- ISIM Timişoara 

- dezvoltarea unor tematici de 
propuneri de proiecte pentru CDI 
naţionale / internaţionale 
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pulsat (laser pulsat si 
respectiv WIG pulsat) 

(PLmT) 

PN  09 – 160 102 
Microîmbinarea 
materialelor neferoase 
prin procedee 
termosonice 

Sonotrodă 
specializată  
Tehnologie de sudare 
Echipament de 
sudare hibrida 
electric prin presiune 
si cu ultrasunete 
ESEPUS 02 

- TAKATA PETRI 
- SC GRIMET 
CONSTRUCT 
Timişoara 
- EATON COUPER 
Industrie Arad 
- SC INTELIFORM 
Timisoara 
- NANOINTELIFORM 
Timisoara 
- ISIM Timişoara 

- Imbinare cu ultrasunete conectori 
din Cu din domeniul auto (Contract 
C39) 
- Tehnologii alternative ecologice şi 
eficiente pentru îmbinarea 
materialelor 
- Echipament cu rol de: 

 demonstrator pentru industrie 
 servicii pentru piaţa liberă 

PN 09-160111 
Dezvoltarea de tehnici şi 
tehnologii moderne de 
pulverizare termică 

Echipament de 
pulverizare prim 
metoda HVOF 
Echipament staţie de 
pulverizare HVOF cu 
robot, în vederea 
robotizării procesului 
de depunere 
Tehnologii de 
pulverizare HVOF, 
caracteristici ale 
straturilor depuse 

Companii producătoare 
de componente active 
de uzură, scule 
aşchietoare, 
componente supuse 
proceselor de coroziune 

- tehnici de obţinere şi proprietăţile 
acestora 
- specificarea parametrilor de 
depunere pentru obţinerea unor 
straturi de calitate 
- caracterizarea straturilor depuse 
- demonstrator pentru industrie şi 
mediul academic 
- posibilităţi de aplicare a pulverizării 
HVOF robotizat, în vederea 
eficientizării procesului din punct de 
vedere calitativ si economic 

PN 09-160112 
“Examinarea emisiilor de 
noxe la îmbinarea prin 
sudare, cu scopul 
ecologizării proceselor”. 
 

Studiul şi examinarea 
emisiilor de noxe la 
procedeul de sudare 
cu electrozi înveliți. 
Studiul şi examinarea 
emisiilor de noxe la 
procedeul de sudare 
cu transfer de energie 
redusă a metalului 
(cold metal transfer, 
CMT), de înaltă 
performanță” 

- SC SAM ROBOTICS 
SRL Timişoara 
- SC SARTOROM 
IMPEX SRL 
- SC RENAULT SA 
- MITSUBISHI 
ELECTRIC Europe 
B.V. 
- BEST TOOL Braşov. 
- S.C. Autohton S.R.L. 
Timișoara 
- S.C. NEFERPROD 
S.R.L. Timișoara 

Aplicarea consecventă a măsurilor 
pentru sănătatea ocupațională în 
firmele producătoare de structuri și 
produse sudate.  
Măsurarea emisiilor de particule și 
gaze nocive se efectuează pentru 
verificarea încadrării nivelului 
emisiilor în limitele de expunere din 
standardele de sănătate ocupațională, 
în scopul protecției sănătății 
sudorilor, operatorilor sudori și a 
personalului de coordonare a sudării. 
Astfel de determinări se vor executa 
și la anumite firme, pentru a stabili 
posturile de sudare în care trebuie 
luate anumite măsuri de ecologizare. 

PN 09-160204: 
Evaluarea comportării 
mecanice a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru aplicaţii 
speciale 

Stand experimental 
pentru îmbătrânire 
artificială cu radiaţii 
ultraviolete a 
materialelor 
termoplastice sau 
compozite 
 
Programe 
experimentale pentru 
determinarea 
caracteristicilor 
mecanice de scrută şi 
lungă durată ale 
materialelor 
polimerice 
membranate 
 
Rezultate 
experimentale 

Producători de 
folii/membrane 
termoplastice sau 
compozite; 
Producători de 
componente din 
materiale care sunt 
expuse în exploatare la 
razele solare. 
De ex: 
S.C. SATIMPEX 
S.R.L. Timişoara 
S.C. FLORIMPEX 
TIM S.R.L. Timişoara 
S.C. TEVO S.R.L. 
Timişoara 
S.C. TEXTOR 
INDUSTRIAL 
PROJECT S.R.L. 
Timişoara 
S.C. ALFAPLAST 

Îmbunătăţirea calităţii produselor 
prin alegerea unor materiale 
corespunzătoare 
 
Deschirerea posibilităţilor pentru 
caracterizarea unor materiale noi, 
inovative 
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S.R.L. Jebel, Timiş 
PN 09-160206:  
Evaluarea comportării la 
uzare si coroziune a 
straturilor de suprafaţă 
tratate Duplex 

Tehnologii privind 
obţinerea de straturi 
cu proprietăţi 
deosebite prin 
tratamente Duplex 
 

Companii producătoare 
de scule aşchietoare  

Îmbunătăţirea calităţii produselor 
Extinderea posibilităţilor de utilizare 
a sculelor, pentru materiale cu 
durităţi mari. 
Creşterea duratei de viaţă în 
exploatare a sculelor. 

PN 09-160208 
Sistem de comandă și 
monitorizare a instalației 
de evaluare a 
materialelor sever 
solicitate în exploatare 

Masină modernizată 
de încercare la 
tracţiune cu 
caracteristici 
performante şi 
actuale la nivel 
mondial 

ISIM Timişoara 
Firme ca utilizează 
materiale sever 
solicitate în timpul 
exploatării 
Instituţii care dezvoltă 
activităţi de cercetare în 
domeniul evaluării şi 
caracterizării 
materialelor 

- posibilitatea de caracterizare şi 
evaluare a unor suduri sau materiale 
sever solicitate 
- diversificarea ofertei pentru piaţa 
liberă şi creşterea cifrei de afaceri a 
ISIM Timişoara 
- suport pentru activitatea de 
cercetare în domeniul încercărilor de 
materiale 

 
4.3. Participarea la colaborări internaţionale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 
internaţional 

Ţară şi/sau CE 
unităţi 

colaboratoare 
Denumire proiect 

Valoarea proiectului 
(lei) 

Valoare totală 
proiect Valoare ţară 

1 
Program 
MANUNET 
ERA NET 

Spania J-FAST - O îmbinare rapidă prin 
procedee alternative 2790000 1102500 

2 

Program IPA 
de cooperare 
transfrontalier
ă Romania-
Republica 
Serbia 

Romania 
(ISIM 
Timişoara) 
Republica 
Serbia (ARK 
Kladovo) 

PARTECH – Parteneriat şi 
support tehnologic pentru 
cooperare intre C&D şi IMM-
urile din regiunea de graniţă  
MIS ETC CODE 1396 

1696385 891333 

3 

Program IPA 
de cooperare 
transfrontalier
ă Romania-
Republica 
Serbia 

Romania 
(ISIM 
Timişoara) 
Republica 
Serbia (ARK 
Kladovo) 

T-IRM – Trening in Industrial 
Risk Management 
MIS ETC CODE 1416 

755520 403351 

 
4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): 

 Nr. 
crt. Denumirea publicaţiei Titlul articolului 

- in ţară 

1 
Articol în revista: „BID-ISIM - Sudarea și 
Încercarea Materialelor – Welding & Material 
Testing”. ISSN 1453-0392, 2015, 

I.A. Perianu, R. Cojocaru:  
Exploratory researches regarding surface depositions using 
HVOF thermal spraying process.  

2 

Congres IIW Sud–Est European de Sudare A. Živković, A. Đurđević, A. Sedmak, H. Dascau, I. 
Radisavljević, Đ. Đurđević 
Possibilities for Producing Al alloy T-joints Using Friction 
Stir Welding 

3 Congres IIW Sud–Est European de Sudare H. Daşcău, D. Zivojinović, A. Grbović, A. Sedmak 
Fatigue life prediction for Al alloy friction stir welded joint 

4 
Congres IIW Sud–Est European de Sudare S. Crâsteţi  

Information systems and modules for intelligent materials 
testing 

5 

BID ISIM  - Sudarea şi Încercarea Materialelor 
(Welding& Material Testing), Nr.1/2015, 
pag.4-8, ISSN 1453-0392,  Year XXIV, Editura 
Sudura (Sudura Publishing House), Timişoara, 
România, 2015, indexare BDI  

R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă, V. Verbiţchi- Sudarea 
FSW-WIG a cuprului Cu 99 /FSW-TIG Welding of Cu99 
Copper,  
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6 Welding & Material Testing BID-ISIM, 1 
(2015), pp. 9-12. 

Kun, L.; Murariu, A.; Galaţanu, S.; Kun, K: Evaluation of 
damage caused by artificial aging on the solvent-based ink 
printed layer of PVC coated PES fabrics,  

7 

Bulletin of the National Research & 
Development Institute for Welding and 
Material Testing - ISIM Timişoara (BID), Year 
XXIV, No. 2, pp. 8-11, 2015, ISSN 1453-0392, 
2015 

V. A. Neag, N. A. Sîrbu, L. Kun, L. Udrescu 
Experimental research on ultrasonic joining of metallic 
materials used in the automotive industry 

- în străinătate 

8 Conference COMAT on Recent Trends in 
Structural Materials  COMAT 2014 

 Aspects Concerning Ultrasonic Joining of Multiwire 
Connectors in Automotive Industry 

9 Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

L. Bereteu, M. Vodă, D. R. Pascu, E. Nyaguly 
 Influence of some Oxide Coating Layers on the Mechanical 
Properties of Steel Plates  

10 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

L. Kun, I. Dumitru, D. Achiriloaiei, K. Kun  
Influence of Phase Shift and Amplitude Ratio on the Principal 
Stresses and Directions in Multiaxial Fatigue Testing  

11 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

A. V. Bîrdeanu
 Shear Strength Variation for PLmT Welded Zn Coated 
Advanced High Strength Steels Used in Automotive Structures 
in Overlap Configuration  

12 Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

R. M. Buzdugan, N. Farbas, C. Craciunescu 
Failure Analysis of Ni Based Superalloys Welded Joints  

13 Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

M. Cocard, A. C. Murariu, E. Moldovan, C. Burian 
Case Study on Failures of Thermoplastics Pipeline Systems  

14 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

S. V. Galaţanu, D. R. Pascu, N. Faur
Evaluation of Fracture Toughness for P355NH Steel Subjected 
to Thermal Cycles Simulation  

15 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

E. Muncut, A. Perianu, D. Glavan, G. Sima 
Structural Analysis for Joining Dissimilar Thin Sheets with 
CMT (Cold Metal Transfer) Process  

16 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

A. C. Murariu
Investigations on Structural Integrity of a Petrochemical 
Component  

17 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

O. Oanca, N. A. Sîrbu, I. A. Perianu
Structural and Functional Characterization of Ultrasonic 
Joining for Multiwire Conductors for Automotive Industry  

18 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

O. Oanca, I. Mitelea, I. Bordeaşu, C. Ghera 
Reduction of Cavitation Erosion of the Bronze 
CuAl10Ni5Fe2. 5Mn1 by Laser Remelting Treatment  

19 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

D. R. Pascu, R. M. Buzdugan, A. V. Bîrdeanu, D. Tihanov, E. 
F. Binchiciu 
Structural Hardening of Excavator Teeth Used in Exploitation 
of Magmatic Rocks  

20 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

A. Perianu, I. Mitelea, V. A. Şerban
Physical and Geometrical Quality Of X2CrNi18-9 Stainless 
Steel Surfaces Cut With Abrasive Waterjet. Work hardening of 
marginal layer  

21 
Structural Integrity of Welded Structures XI – 
ISCS 15 

V. Verbiţchi, L. Boțilă, C. Ciuca, A. Kostov, A. Milosavljevic, 
R. Todorovic 
Improving a Brazed Joint Structure, with a New Ecological 
Brass  

22 
Make Learn TIIM 2015, Bari, Italia, ISBN/978-
961-6914-13-0 

R. M. Sîrbu, Anca Draghici, O. R. Lobont, Alin Sîrbu 
Debate on the decision making process for green 
investments in sustainable development context 

23 Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015), pp 10832-
10846. 

Murariu, A., Pleşu, N.:  
Investigations on Corrosion Behaviour of Welded 
Joint in ASTM A355P5 Alloy Steel Pipe 

24 Proceedings of the 7th Scientific and Expert 
Conference TEAM 2015, Belgrade, October 
15-16, 2015 

L. Kun, A.C. Murariu 
Influence of uv exposure on the mechanical 
properties of polymeric films used in the 
construction of greenhouses 
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 Cărţi publicate: 

 
 Nr. 
ctr. Titlul cărţii Editura Autor principal 

  -  în ţară: 
- în străinătate:     

  
4.5. Manifestări ştiinţifice: 
 

 Nr. 
crt. 

Manifestări ştiinţifice 
 Număr de manifestări Număr de comunicări 

 
 a) congrese internaţionale: 2 4 
 b) simpozioane: 2 0 
 c) seminarii, conferinţe; 3 17 
 d) workshop: 1 0 
 

4.6. Brevete rezultate din tematica de cercetare: 
 

 Nr. 
crt. Specificaţie Brevete înregistrate 

(nr.) 
Brevete acordate 

(nr.)
Brevete vândute 

(nr.) 
  -  în ţară: 6 1 - 
 - în străinătate:    
     
     
  Total:  6  1   
 
5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri : 
 
În perioada 2008-2015, Programul Nucleu a oferit posibilitatea abordării şi finanţării unor tematici de cercetare 
complexe şi actuale la nivel mondial. 
În anul 2015, au fost abordate proiecte care: 
- au avut continuitate din anii precedenţi, cercetările realizate contribuind la consolidarea unor cunoştinţe şi obţinerea 
de rezultate ştiinţifice noi (proiectele: PN 09-160101, PN  09 – 160 102, PN 09-160110, PN 09-160204) 
- au fost propuse, aprobate spre realizare, dezvoltate şi finalizate în cursul anului 2015 (proiectele: PN 09-160111, PN  
09 – 160 112, PN 09-160206, PN 09-160207, PN 09-160208) 
Aceste proiecte au contribuit la asigurarea continuităţii activităţii în ISIM Timişoara şi au facilitat: 

• Intensificarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri cu piaţa liberă, prin împrospătarea, completarea şi 
diversificarea permanentă a ofertei.  

• Creşterea potenţialului ştiinţific al ISIM prin promovarea unor tematici bazate pe rezultate din programul 
nucleu, în cadrul unor proiecte  aprobate spre finanţare din programe naţionale (ex. Program Parteneriate) şi 
internaţionale (ex. Programul MANUNET, Programe Transfrontaliere România-Serbia, respectiv România-
Ungaria, şi în măsură mai mică Programul LEONARDO) 

• Elaborarea, publicarea în reviste de specialitate şi comunicarea în cadrul unor manifestări ştiinţifice 
internaţionale de prestigiu, în primul rând a numeroase lucrări ştiinţifice, dar şi lucrări tehnice cu caracter 
aplicativ. Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în calitate de invitaţi 

• Participare la Saloane de Inventică din Timişoara, Cluj, Iaşi, la toate aceste saloane, rezultatele cercetării 
dezvoltate în cadrul Programului Nucleu au obţinut numeroase recunoaşteri ştiinţifice (premii speciale ale 
jurului, medalii de aur, argint şi bronz, menţiuni).  

• Caracterul multidisciplinar al proiectelor propuse de ISIM în cadrul Programului Nucleu, a permis implicarea 
unui număr important de specialişti în colectivele de lucru / fiecare proiect: specialişti în sudură şi tehnici 
conexe, ştiinţa materialelor, tehnologii moderne de procesare a materialelor, control şi încercări de materiale, 
fizicieni, metalurgi, respectiv specialişti în concepţie şi proiectare asistată de calculator / de echipamente, 
dispozitive, manipulatoare cu utilizare în domeniul îmbinării, controlului şi încercărilor de materiale 
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• Caracterul multidisciplinar a permis de asemenea implicarea a numeroşi tineri cercetători, care au avut de 
rezolvat probleme ştiinţifice punctuale, în special în activităţi de documentare/informare, dezvoltare de 
programe experimentale, proiectare. 

 

 
Participare la Salonul Cercetării Româneşti din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2015 

Standul ISIM 
 

  
Organizare şi participare la Târgul Internațional de Inovare în Sudură și Examinări Nedistructive 

 

 
Participare la Salonul de Invenţii şi Inovaţii – Traian Vuia Timişoara 2015 

 
• Consolidarea infrastructuri de cercetare prin:  
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- achiziţionarea unor maşini performante (ex. pentru operaţiile de pulverizare termică HVOF, pentru 
laboratorul de încercări, examinări şi analize),  

- perfecţionarea şi modernizarea unor maşini existente. Aducerea acestora la parametrii şi caracteristici 
la nivelul tehnic existent la acest moment pe plan mondial (ex. pentru laboratorul de încercări, maşină 
de tăiere cu jet de apă, maşină de sudare FSW) 

- Concepţia, proiectarea şi execuţia unor echipamente de cercetare, în cadrul unor proiecte din 
Programul Nucleu (pentru Centru de excelenţă de sudare cu ultrasunete, Colectivul care se ocupă de 
sudarea prin frecare, Laboratorul de încercări, examinări şi analize). 

Considerăm că Programul Nucleu 2015 a fost extrem de util pentru ISIM Timişoara, în plan ştiinţific, din 
punctul de vedere al dezvoltării ofertei şi portofoliului de lucrări cu piaţa liberă dar şi prin faptul că a contribuit la 
asigurarea continuităţii activităţii de cercetare în institut. 

 
 
        DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR DE PROGRAM,                 DIRECTOR ECONOMIC, 
 
 Dr. Ing. Alin Constantin Murariu       Ing. Radu Cojocaru        Ec. Angelica Dascălu 
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